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P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/ 2016 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

    1 czerwca  2016 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

      w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko w godzinach 10.00-16.00 

 

Obradom  Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk. 

W sesji udział wzięło 21 radnych: 

1. BABICZ BOGUSŁAW 

2. BOGUSZ KRZYSZTOF 

3. BOROWIECKA BARBARA 

4. BRZYK FRANCISZEK 

5. CHMIELARZ EWA 

6. CIUREJ MARCIN 

7. GAWIAK JERZY 

8. GÓRA STANISŁAW 

9. KĄDZIOŁKA MARIA 

10. KLIMEK LESZEK 

11. KNAGA EDWARD 

12. KOLBUSZ GRZEGORZ 

13. KUCIA MARIA 

14. KWAŚNIAK ADAM 

15. LUBOWIECKA  ANNA 

16. OJCZYK KRZYSZTOF 

17. SMOŁUCHA ADAM 

18. SPROSKI KAZIMIERZ 

19. SORYS JAROSŁAW 

20. STĘPAK KRZYSZTOF 

21. WYCZESANY PIOTR 
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Ponadto udział w sesji wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

 Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel; 

 Skarbnik Gminy Celina łanocha;  

 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko jak 

również zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył 

obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali 

obrad Radnych, wszystkich zaproszonych gości.  

W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych. 

Ad.2. Przedstawienie porządku  obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, 

że porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w 

ustawowym terminie, w związku z czym zapytał: Czy wszyscy Radni 

otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Uwag nie było - Przewodniczący 

stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo. 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji – zapytał, 

czy do przedstawionego porządku obrad sesji są uwagi?. 

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Ojczyk zaproponował zmianę w porządku obrad sesji  

pkt. 13 przenieść jako pkt. 8, kolejne punkty otrzymują zmianę 

numeracji. Poddał powyższy wniosek pod głosowanie: 

Wniosek przegłosowano jednogłośnie 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

 

Porządek obrad sesji po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 27 kwietnia 

2016r. oraz 3 maja 2016r.  

4. Interpelacje Radnych. 

5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje 

sesyjne i międzysesyjne. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 
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8. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 

2015 r. 

9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej 

sesji. 

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

11. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za 

okres od  ostatniej sesji. 

12. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od 

ostatniej sesji. 

13. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 

2015. 

14. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie 

Brzesko. 

15. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

16. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2015 r. 

17. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia  

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu; 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na 

dofinansowanie realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV); 

5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na 

dofinansowanie realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego 

profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”;   

6) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla 

Miasta Brzeska”;  

7) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzesku; 

8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej  

z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce przez nabywcę; 
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9) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy 

użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku; 

10) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w 

Brzesku.  

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 

pomocniczych Gminy. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie obrad sesji.  

 

 

W tym miejscu głos zabrała Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku Maria Marek , która z dniem 29 maja 

br.odeszła na emeryturę. Pani  Maria Marek złożyła podziękowania  

Burmistrzowi Brzeska, Radzie Miejskiej w Brzesku za wszystko co przez 

ostatnie 45 lat udało się wspólnie zrobić , poprowadzić. 

Za serce dla kultury, życzliwość i wsparcie w ciągu tych wielu 

lat pracy serdecznie wszystkim dziękuje. 

Podziękowania pani Dyrektor Marii Marek złożył również Burmistrz 

Grzegorz Wawryka oraz w mieniu całej Rady Miejskiej Przewodniczący 

Krzysztof Ojczyk. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 27 kwietnia 2016r. 

oraz 3 maja 2016r.  

 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej  w dniach  

27 kwietnia i 3 maja 2016 roku   były  wyłożone do wglądu w Biurze 

Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do nich poprawek w związku 

z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie  ich 

przyjęcie: 

 protokół z dnia 27 kwietnia 2016  roku został przyjęty  18 za, 

0 wstrzymujące , 0 przeciw;- jednogłośnie ( przy 18 radnych 

obecnych na sesji) 

 protokół z dnia 3 maja 2016 roku został przyjęty  19 za, 0 

wstrzymujące , 0 przeciw;- jednogłośnie ( przy 19 radnych 

obecnych na sesji) 
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Ad.4 . Interpelacje Radnych 

 

Interpelacje zgłosili: 

 

Radny Jarosław Sorys zwrócił się z prośbą by ze środków bieżących 

przeznaczonych na konserwację obiektów użyteczności publicznej  umyć 

i zabezpieczyć elewację budynku Domu Ludowego w Jadownikach. 

 

Radna Ewa Chmielarz w związku z urządzeniem – zagospodarowaniem terenów 

zieleni przyległych do GOSiR w Mokrzyskach prosi o przedstawienie  

dalszej koncepcji realizacji tego zadania oraz terminu wykonania. Mamy 

miesiąc czerwiec , a nadal nie został złożony wniosek do powiatu  na 

zgłoszenie robót budowlanych. Ma nadzieję, że projekt zostanie 

zrealizowany jeszcze w tym roku , prosi o dokładne przedstawienie 

planu realizacji tego zadania. 

 

Radny Krzysztof Ojczyk - w związku z brakiem widoczności dla kierowców 

na skrzyżowaniu przy ul. Browarnej i ul. Wesołej  (wjazd do pawilonu), 

a także nietypowym jego usytuowaniem wnosi o zamontowanie tam lustra 

celem poprawy bezpieczeństwa. Dzisiejszy wyjazd pojazdów z ul. Wesołej 

przypomina trochę sytuację przebiegającego człowieka przez jezdnię na 

ruchliwej autostradzie. 

 

Ad.5. Informacja z udzielonych odpowiedzi na złożone interpelacje 

sesyjne i międzysesyjne.  

Informacje według załącznika do protokołu złożył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Ojczyk. Zapytał  czy w związku z udzielonymi 

odpowiedziami na interpelacje są zapytania radnych?.  

Radny Grzegorz Kolbusz – poinformował, że jest zadowolony z odpowiedzi 

udzielonych przez Pana Burmistrza jednak nie  jest zadowolony z 

odpowiedzi udzielonej przez Prezesa Spółki MPEC ponieważ nie była tak 

jasna jak by sobie tego życzył. Rozmawiał w dniu dzisiejszym z panem 

prezesem przed sesją, część zapytań wyjaśniliśmy , a na pozostałe 

wyjaśnienia umówiliśmy się już w siedzibie spółki.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – zwrócił uwagę, że 

odpowiedź na interpelacje winna być złożona na piśmie tak by wszyscy 

mogli się z nią zapoznać , zwrócił się do burmistrza z prośbą by się 

tych procedur trzymać. Przypomina i prosi by ta odpowiedź została 

udzielona na piśmie, takiej odpowiedzi przyjąć nie może.  

 Więcej pytań radnych brak. 
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Ad.6. Zapytania radnych. 

Zapytania złożyli: 

Radny Bogusław Babicz: 

1)  zapytał w sprawie wykonania sięgacza od ul. Kossaka w Brzesku 

gdzie została już podpisana umowa z wykonawcą. Niepokoi go  

sposób wykonania tego zadania ponieważ termin zakończenia 

określony został w umowie na dzień 30 czerwca br., a jest już 1 

czerwca i żadne prace nie zostały tam  jeszcze zaczęte. 

2) Radny zawnioskował w imieniu mieszkańców Osiedla Kopaliny , ulic 

Polnej, Łąkowej, którzy akceptowali projekt zmiany organizacji 

ruchu na tych ulicach. Temat był rozpoczęty w miesiącu kwietniu 

br. dlatego mieszkańcy bardzo proszą  o dokonanie zmiany 

organizacji ruchu na tych ulicach jak najszybciej i ustawienie 

odpowiednich znaków drogowych. 

3) W imieniu mieszkańców radny zawnioskował o umieszczenie tabliczek 

z nazwą ul. Polnej bo są skargi i  problemy osób przyjezdnych z 

trafieniem na tą ulicę. 

Radny Adam Smołucha zapytał i zawnioskował: 

1) Zawnioskował o oznakowanie zjazdu  ul. Leśną z autostrady. 

Zapytał  w jaki sposób Miasto Brzesko jest promowane po oddaniu 

do użytku nowego zjazdu z autostrady i czy to oznakowanie w ciągu 

zjazdu z tych dwóch rond jest  wystarczające dla kierowców i dla 

miasta. 

2) Zapytał jakie zostały wyrządzone szkody na terenie miasta i gminy 

po wczorajszej burzy jaka przeszła nad naszą gminą. W trakcie 

burzy zostało zalane centrum miasta z powodu niedrożnej 

kanalizacji burzowej, czy w kontekście tego są planowane 

działania na przyszłość,  które mogłyby  zapobiec takim 

zdarzeniom. 

 

Radny Krzysztof Bogusz – zapytał w temacie zatrudniania  na terenie 

gminy Brzesko więźniów do prac  porządkowych społeczno – użytecznych. 

W ościennych gminach ten temat jest podejmowany w ostatnim czasie 

bardzo często np. przez Gminę Wiśnicz i Dębno , które są zadowolone z 

ich pracy. Jakiś czas temu ten temat zgłaszał do rozeznania, jeśli 

byłaby taka możliwość to należałoby zatrudnić więźniów na terenie 

Gminy Brzesko np. do sprzątania, wykaszania rowów z traw przydrożnych 

natomiast w kwestii pokrycia kosztów transportu można byłoby się 

dogadać np. z Gminą Dębno. Ponadto radny zapytał w temacie koszenia 
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terenów gminnych w Sterkowcu , trawa jest wysoka , chowają się w niej 

dzikie zwierzęta i jest tam bardzo niebezpiecznie, kiedy  zostaną 

trawy wykoszone. 

 

Radny Jarosław Sorys – poprosił o informacje dot: 

1)Przedstawienia informacji dot. uzyskania pozwolenia na budowę 

boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Jadownikach. Ze 

sprawozdań wynika, że taki wniosek o uzyskanie zezwolenia został 

złożony na początku roku; 

2)  przedstawienie informacji dot. realizacji zadań  przyjętych 

w ramach budżetu obywatelskiego. 

Radny Adam Kwaśniak zapytał:   

1) W temacie „smrodu” w ostatnim czasie unoszącego się nad miastem 

prawdopodobnie z oczyszczalni ścieków, mieszkańcy dzwonią i 

interweniują. Skąd te zapachy się pojawiają  bo przecież 

oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana i nie powinny być 

takie zapachy odczuwalne.  

2) Podziękował Burmistrzowi  za akcję ratowniczą w czasie ostatniej 

burzy w centrum miasta i osobisty udział Pana Burmistrza w tych 

działaniach. Mieszkańcy są za to bardzo wdzięczni jak również za 

spotkanie z prezesem RPWiK i podjęte działania w zakresie dot. 

przebudowy  kanalizacji sanitarnej.  

3) W imieniu mieszkańców ul. Matejki i Grunwaldzkiej zawnioskował o 

wymianę zniszczonych znaków drogowych. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał: 

1) Podziękował Burmistrzowi za zaangażowanie, wsparcie przy 

otwarciu łącznika z autostrady szczególnie za zaproszenie  Pana 

Ministra  który zadeklarował ,że do projektowania i wykonania 

drugiej części ulicy Kościuszki Ministerstwo jak również GDDKiA 

przystąpi niezwłocznie.  

Do wypowiedzi ustosunkował się Burmistrz Grzegorz Wawryka , 

stwierdził, że wizyta Pana Ministra spowodowała iż ta inwestycja 

ma szanse być zrealizowana w miarę szybko. 

2) Nawiązał do zapytania radnego Bogusza dot. osób odbywających karę 

i zatrudnienia ich do  prac interwencyjnych. W dniu wczorajszym 

na zebraniu osiedlowym Osiedla Brzezowieckie sami mieszkańcy 

wyszli z propozycją by wzorem innych gmin  zainteresować się tą 

kwestią i skorzystać z korzyści płynących z ich pomocy.  
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Do wypowiedzi ustosunkował się Burmistrz Grzegorz Wawryka – temat 

ten był podejmowany, kilka lat temu zwróciliśmy się wówczas o 

podjęcie decyzji do sołtysów i nie było żadnego zainteresowania. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że tak faktycznie było 

iż sołtysi nie byli zainteresowani, ale Zarząd i mieszkańcy osiedla 

Brzezowieckie są zainteresowani tym tematem. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział, że gmina jest w stanie to 

zorganizować, ale to też nie będzie bezpłatnie , potrzebna jest również 

współpraca ze strony sołectwa  lub zarządu osiedla. Może zrobić 

spotkanie z sołtysami i zainteresowanymi i jeśli będzie 

zainteresowanie w sposób aktywny to możemy ponownie do tego tematu 

powrócić. 

Radna Anna Lubowiecka – stwierdziła, że muszą być określone zasady 

nadzorowania nad tymi ludźmi bo ona osobiście nie ma czasu by chodzić 

po wsi i pilnować. Jeśli zostaną określone jasne zasady to jest otwarta 

na ten temat bo jest wiele potrzeb na sołectwie . Można na wsi wiele 

jeszcze zrobić, ale należy to uregulować. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że należy zaprosić 

przedstawiciela zakładu karnego, omówić zasady w tym zakresie i dopiero 

zdecydować o tym. 

Radny Krzysztof Bogusz przypomniał, że w poprzedniej jego 

korespondencji do Urzędu wszystko było opisane na jakich zasadach to 

może funkcjonować . Można sprawdzić jak to się robi w innych gminach 

porozumieć się z zakładem karnym , można podzielić się kosztami dowozu 

np. z Gminą Dębno , przypomina jednak iż nie jest to bezpłatna siła 

robocza. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk po raz kolejny wnosi o kontrolę przez 

właściwe organy prawidłowości eksploatacji terenu na tzw. „żabiej 

górce” przy ul. Szczepanowskiej. Na zebraniu Osiedla Brzezowieckie ten 

temat był poruszany , mieszkańcy zarzucili, że  działający tam inwestor 

wyrzuca i zakopuje odpady kolejowe w wyrobiskach oraz śmieci. Był tam 

dzisiaj rano , zrobił zdjęcia i z zadowoleniem stwierdza, że nie ma 

tam wyrzucanych żadnych odpadów i śmieci, są natomiast śmieci na 

obrzeżach lasu. Jest tam porządek, wyrobiska są zagospodarowywane w 

sposób chyba prawidłowy. Dementuje wczorajsze zarzuty mieszkańców pod 

tym adresem. Na wyrobisku spotkał pełnomocnika właściciela gruntów , 

który zapewnił iż każdy mieszkaniec, który chciałby sprawdzić, zapytać 

o prawidłowość wydobywania to w każdym momencie  udzielone zostaną mu 

wyjaśnienia.  
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Przewodniczący poprosił  Burmistrza by służby prawne UM zajęły się 

problematyką składania oświadczeń majątkowych przez Prezesów Spółki 

RPWiK. Zadał pytanie Panu Wojewodzie, czy prezesi spółki RPWiK winni 

składać oświadczenia majątkowe , a jeśli tak to komu. 30 maja br. 

wpłynęło pismo od wojewody , zaznaczono w nim iż jest to opinia nie 

wiążąca , ale zdaniem służb wojewody oświadczenie winno być składane. 

Wystąpi o ostateczne stanowisko do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji ponieważ uważa, że prezesi naszych spółek jak MPEC , 

MPK, MZGM, BZK składają te oświadczenia i są one publikowane więc nie 

ma powodów by takie oświadczenia składali również prezesi RPWi. 

Przypomniał, że przez ostatnich kilkanaście lat takich oświadczeń nie 

Panowie prezesi nie składali. Spółka jest w 100% złożona z kapitału 

publicznego 4 gmin i Związku Międzygminnego, który jest również 

utworzony przez gminę, 100% jest to kapitał publiczny. Według 

Przewodniczącego takie oświadczenia winny zostać składane na ręce 

Burmistrza. 

    

Ad.7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

 

Pytania zgłosili : 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Słotwina Marcin Ciurej zapytał, czy 

wnioski zgłoszone na zebraniu osiedlowym zostały przekazane do 

merytorycznych pracowników UM.  

1. Zawnioskował o obcięcie gałęzi na ul. Wodnej w Brzesku na 

wysokości Stawu Wolnego. 

2. Wysypania kruszywem ulic Oświecenia i Odrodzenia. 

3. Przedstawienia informacji na temat skupu złomu przy ul. 

Dworcowej. 

 

Sołtys Stanisław Pacura  podziękował  burmistrzowi za rozpoczęcie prac 

przy budowie przedłużenia chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach 

oraz przekazanie dofinansowania tego zadania z budżetu gminy. 

Zapytał  do sprawozdania Burmistrza z jego działalności dot. przebudowy 

drogi ul. Dobrego Pasterza w Mokrzyskach. Czy istnieją przesłanki, że 

środki na to zadanie zostaną pozyskane i co w przypadku jeśli nie uda 

się ich pozyskać. Starania o remont tej drogi trwają od 9 lat ponieważ 

jest to droga prowadząca do cmentarza parafialnego. 

Burmistrz odpowiedział, że droga jest przewidziana do wykonania z 

własnych środków budżetowych. Gdybyśmy pozyskali środki z funduszów 

unijnych to jednocześnie mniej musielibyśmy z budżetu gminy 

zabezpieczyć. W budżecie gminy na 2016 rok środki na tą drogę zostały 

zapisane i działania zostaną przyspieszone. 
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Radna Ewa Chmielarz przypomniała, że jako radna od 9 lat prosi o remont 

tej drogi , kiedy to zadanie zostanie zrealizowane poprosiła o podanie 

konkretnego terminu.  

 

Radny Jarosław Sorys zapytał  w sprawie środków finansowych na bieżącą 

konserwację przystanków autobusowych. Należy na bieżąco  wykonywać 

naprawy i konserwacje przystanków jak również opróżniania koszy na 

śmieci bo to również wpływa na estetykę tych miejsc.  

 

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku za 

rok 2015 wg. załącznika do protokołu złożył Radzie Miejskiej Pan 

Wojciech Podleś KPSP w Brzesku . 

Na zapytania radnych  Pan Wojciech Podleś odniósł się wielkości i 

szacowania szkód powodziowych jakie miały miejsce  w czasie burzy w 

dniu 31 maja 2016 r. Przedstawił ilość interwencji straży pożarnej w 

tym jednostek OSP z terenu Gminy Brzesko jak również temat wyposażenia 

i potrzeb w zakresie doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy w 

tym zakup samochodów. 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem pytania radnych dot.: 

 Jak została rozwiązana sprawa wypłaty ekwiwalentów  dla strażaków 

z Jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu  Ratownictwa 

biorących udział w zabezpieczeniu powiatu; 

 Działań podejmowanych przez KPSP dot. zakupu nowego wozu 

strażackiego dla potrzeb OSP Jadowniki; 

 Wyszkolenia ratowników OSP  do  usuwania skutków powodzi; 

 Przekazywania przez Gminy środków na funkcjonowanie i 

dofinansowywanie i utrzymywanie jednostek OSP; 

 Radni odnieśli się do  zarzutów w sprawie braku zakupu przez 

Gminę Brzesko samochodów ratowniczych ze środków   gminnych dla 

OSP, zwrócono w dyskusji uwagę  na brak obowiązku  gmin do takiego 

zakupu; 

 

Pan Wojciech Podleś  zaapelował by  nie „ spychać” wszystkiego na 

barki Powiatowej Straży Pożarnej bo bez jednostek OSP np. w takich 

zdarzeniach jakie miały w czasie ostatniej burzy w dniu 31 maja br. 

PSP nie funkcjonowałaby bez  ogromnej pomocy ze strony jednostek OSP. 

OSP to jednostki w które warto inwestować. 
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Rada Miejska w Brzesku przyjęła do wiadomości przedstawione 

informacje. 

 

Pan Marian Czarnik Prezes Gminny OSP poinformował radnych iż w ostatnim 

czasie odbył się zjazd gminny OSP na którym została omówiona praca 

jednostek OSP za ostatnie 5 lat. Przypomniał, że jeszcze 10 lat temu 

gmina zabezpieczała na zabezpieczanie jednostek OSP kwotę 64 tysięcy 

złotych , a już w ostatnim roku była to kwota 243 tysiące złotych. Z 

tej kwoty w pierwszej kolejności w sprzęt wyposażane są jednostki 

ujęte w Krajowym Systemie Ratownictwa czyli OSP Jadowniki i Szczepanów. 

Wszystkie potrzeby które im normatywnie przysługują  na bieżąco 

otrzymują środki. Przedstawił jak przebiega zakup samochodów 

ratowniczych i sprzętu pompowego dla potrzeb OSP. Podziękował za 

wsparcie finansowe  jednostek OSP , które są bardzo dobrze wyposażone 

min. w sprzęt pompowy najlepszej jakości w powiecie bo ten sprzęt ma 

służyć naszemu społeczeństwu.  

 

 

W tym miejscu za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej  głos zabrała 

Pani Marta Kostrz przedstawiciel SPAR Polska sklep na ul. Legionów 

Piłsudskiego w sprawie dot. wprowadzenie do porządku obrad sesji 

tematu( projektu uchwały) przeniesienia koncesji z gastronomii do 

detalu , która została zdjęta z obrad sesji w dniu 30 marca br. Pani 

Kostrz uzasadniła swój wniosek tym iż uzyskanie takiego zezwolenia 

jest dla  dalszego funkcjonowania sklepu bardzo ważne gdyż podjęta 

przez radnych decyzja będzie oznaczała albo możliwość dalszego 

funkcjonowania sklepu albo właściciel będzie zmuszony podziękować 

pracownikom za pracę, a jest to 6 osób zatrudnionych z dotacja Urzędu 

Pracy. Wyniki sklepu nie pozwalają nam być konkurencyjnym bo nie ma 

pozwolenia na alkohol i zawierzamy  los pracowników w ręce Rady. Nie 

ma innych argumentów jednak bardzo prosi o pozytywne rozpatrzenie.   

 

Radny Krzysztof Bogusz – przypomniał, że wszyscy znają jego opinie na 

temat zwiększania ilości punktów sprzedaży alkoholu, uważa iż 

lobbowanie w trakcie sesji za zwiększaniem liczby punktów sprzedaży 

alkoholu nie jest dobrym rozwiązaniem i nie powinno mieć miejsca. 

 

Pani Marta Kostrz – odpowiedziała, że wniosek nie dot. zwiększania 

ilości punktów sprzedaży tylko przeniesienie z gastronomii na detal. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – stwierdził iż nie nazywał by tego 

lobbingiem.Pracodawca, czy mieszkaniec ma prawo przyjść i się 

wypowiedzieć. Uzyskał informacje iż został złożony  wniosek o 
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zamknięcie sklepu. Decyzja w tym temacie nie została podjęta tylko 

dlatego, że nie było konsensusu nie jest to zwiększenie liczby koncesji 

tylko przesunięcie i takie jest jego zdanie. Nadal są wnioski  o 

przesunięcie koncesji jednak jak na razie radni  nie są zgodni nawet 

na dokonanie przesunięcia  koncesji z gastronomii na handel detaliczny. 

W tej sprawie przychodzą  również  pracownicy zagrożeni zwolnieniem i 

dlatego też nie należy do tego podchodzić obojętnie, może należałoby 

powrócić do tematu i nie ukrywa iż jest zwolennikiem tego rozwiązania 

bo może to pomóc np.  tym osobom w życiu rodzinnym.   

 

Pani Marta Kostrz – odniosła się dyskusji , dla nas  podjęta decyzja 

musi być jawna , albo jest przychylność ze stronu urzędu albo jej nie 

ma. Jeśli tej decyzji nie będzie to zostaje utrzymana w mocy nasza 

decyzja o zamknięciu sklepu, jeśli jednak  decyzja państwa będzie 

pozytywna to cofniemy  wypowiedzenia i sklep nadal będzie funkcjonował. 

Nie ma sumienia na dzień dzisiejszy powiedzieć pracownikom , że nie 

będą dalej pracować bo przecież mają swoje rodziny i część z nich jest 

zatrudnionych z urzędu. Chce wiedzieć iż wykorzystała wszelkie możliwe 

sposoby by  dając komuś wypowiedzenie popatrzeć mu w oczy i powiedzieć 

” przepraszam nie mogłam więcej dla Was zrobić”.  

 

Radny Grzegorz Kolbusz jako przewodniczący osiedla zwrócił uwagę iż 

na Osiedlu Partyzantów poza wieloma innymi problemami  jest również 

problem walki z alkoholikami, którzy przesiadują w tym rejonie. 

Mieszkańcy okolicznych bloków składają różne wnioski z tym związane 

bo nie mogą spokojnie żyć, boją się wychodzić z dziećmi.Przypomniał, 

że w czasie dyskusji na temat przesunięcia koncesji  alkoholowych 

zwracano uwagę, że przyczyną zwiększania się alkoholizmu jest jego  

dostępność i cena. Musimy mieć na względzie, że jeżeli będzie tam 

kolejna koncesja na alkohol  to dostępność zwiększy się, cena będzie 

bardziej przystępna i myśli iż nadal będą się takie osoby zbierać w 

tej okolicy. 

 

Pani Marta Kostrz – zauważyła , że panie które pracują w sklepie 

mieszkają tam więc to też są mieszkańcy , którym dajemy pracę. Sklep 

sprzedaje tylko piwo więc osoby przesiadujące na ławkach kupują ten 

alkohol gdzie indziej, a nie u nas.   Problem nie zostanie rozwiązany 

do końca  i jeśli będzie pan  patrzył z takiej perspektywy to my 

stracimy 6 miejsc pracy , a te osoby nadal tam będą.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zamknął dyskusję pozostawia temat 

do przemyślenia. 
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Ad.9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej 

sesji. 

Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji: 

 Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji- 

złożył Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz. 

 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa- 

złożył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak, który przedstawił 

jednocześnie swoje uwagi dot. podjetych wniosków komisji w 

sprawie sprzedaży  i zamiany działek min. w Mokrzyskach oraz 

uzasadnił swój głos przeciw na komisji .  

 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara 

Borowiecka, 

 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji 

Jarosław Sorys.  

 Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie 

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz  z posiedzeń komisji 

odbytych w dniach 20 maja i  

1 czerwca 2016 r. 

 Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożyła Radna Ewa 

Chmielarz. 

 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 30 minutową 

przerwę w obradach. 

Obrady wznowione po przerwie. 

 

Radny Adam Kwaśniak zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik Renaty 

Pacury w sprawie dot. zamiany działki prywatnej przewidzianej pod 

drogę w Mokrzyskach na działkę własności Gminy Brzesko. Jak ta zamiana 

będzie przebiegać. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zapytał, czy ta działka jest gminie 

niezbędna i dlaczego. 

 

Kierownik Renata Pacura przedstawiła zasady zamiany przedmiotowej 

działki w Mokrzyskach oraz jak zostanie dokonana wycena działki i jak 

zostanie obliczona dopłata dla gminy z tego tytułu. Pani kierownik 

wyjaśniła również jak będzie przebiegać sprzedaż działki w 

Jadownikach. Wszystkie wyjaśnienia zostały złożone radzie  na piśmie. 
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Ad.10.Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Sprawozdanie za miesiąc maj br. złożył Przewodniczący Michał Migda, 

który poinformował: 

 o zakończeniu turnieju piłki siatkowej o Mistrzostwo 

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko;  

 rozstrzygnięciu konkursu na logo MRG; 

 wejściu w ostatni etap projektowanie ulotki informacyjnej dla 

młodzieży; 

 współorganizowaniu turnieju charytatywnego razem z MRG Gnojnik; 

 rozpoczęcie akcji wolontariatu w Powiatowym Szpitalu, dzięki 

współpracy z Panią poseł Józefą Szczurek-Żelazko; 

Planowane działania na miesiąc czerwiec: 

 turniej piłki nożnej na powitanie lata na osiedlu browarnej ze 

współpracą z zarządem osiedla Browarna; 

 udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka na stadionie OKS-u. 

 

ad.11. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres 

od  ostatniej sesji. 

Sprawozdanie Burmistrza Brzeska radni otrzymali w materiałach  wersji 

papierowej. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o zadawanie pytań do 

sprawozdania. 

Pytania radnych  dot: 

 dokonanej zmiany w umowach 4 spółek gminnych  z dnia 13 maja 

2016 roku – uszczegółowić należy zapisy dot.  zmian w radach 

nadzorczych Spółek gminnych oraz zwiększenia ilości członków w 

radach nadzorczych Spółek z 4 na 5; 

 Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 106/2016 w sprawie  powołania 

zespołu który będzie opracowywał  zmiany w regulaminie  

przydzielania środków  na działalność sportową – kto został 

powołany do tego zespołu; 

 Sprawozdania z realizacji gminnych zadań inwestycyjnych w 

ramach budżetu obywatelskiego, 4 z nich są podejmowane 

działania co z realizacją pozostałych zadań; 

 Przebudowy ul. Zacisze , czy  ul. Elektryczna również będzie 

miała wykonaną dokumentację w tym zakresie?; 

Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielił  Burmistrz Grzegorz 

Wawryka.  
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Więcej pytań brak. 

 

Ad.12. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie 

od ostatniej sesji. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, złożył sprawozdanie z realizacji 

uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji RM.  

(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad.13. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 

2015. 

Tematy zostały dokładnie omówione na komisjach – pytań radnych brak. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zawnioskował o 

pozytywne zaopiniowanie przedmiotowych sprawozdań. 

Wniosek 1 : 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

działalności MOK w Brzesku za rok 2015 – głosowano  20 za jednogłośnie 

przy 20 radnych obecnych 

Wniosek 2 : 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

działalności PiMBP w Brzesku za rok 2015 – głosowano  19 za 

jednogłośnie – przy 19 radnych obecnych  

Ad.14 Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie 

Brzesko. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał, że tematy 

zostały dokładnie omówione na komisjach z udziałem pana Dyrektora PUP 

w Brzesku. Z przedstawionego sprawozdania nasuwa się wniosek , że po 

raz pierwszy od chyba 20 lat bezrobocie w skali powiatu zmalało i jest 

jednocyfrowe, mamy również najmniejsze bezrobocie w Gminie Brzesko tj. 

około 1500 osób. Patrząc w skali lat poprzednich jest to pozytywna 

informacja. 

 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie przyjęła  sprawozdanie nt. aktualnej 

sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko. 
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Ad.15. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał, że tematy 

zostały dokładnie omówione na komisjach –poprosił o zadawanie pytań. 

Pytań radnych brak. 

 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie przyjęła  sprawozdanie ze współpracy 

i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

 

 

Ad.15 .Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał, że tematy 

zostały dokładnie omówione na komisjach – poprosił o zadawanie pytań. 

Pytań radnych brak. 

Wniosek: 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie przyjęła  sprawozdanie z Realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2015 r. – głosowano 19 za jednogłośnie przy 19 obecnych. 

 

 

Ad.16. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; 

Projekt uchwały wraz  z autopoprawką w uchwale głównej oraz w 

załącznikach  wg. załącznika do protokołu omówiła Skarbnik Gminy Celina 

Łanocha. 

Pytania radnych do projektu uchwały dot. min. 

 zabezpieczenia w projekcie uchwały kwoty 150 tysięcy złotych z 

przeznaczeniem na adaptację  pomieszczeń z Sali gimnastycznej w 

SP nr 3 w Brzesku  na dodatkowe pomieszczenia  dla potrzeb nowych 

oddziałów przedszkolnych.  

Ustalenia z posiedzenia Komisji Oświaty  odbytego w dniu 1 

czerwca br. w tym temacie oraz przebieg dyskusji i podjęte 

wnioski i opinie przedstawił radnym  Przewodniczący Komisji 

Oświaty radny Bogusław Babicz. Po szerokiej dyskusji komisja 

oświaty wyraziła pozytywną opinię w tym temacie. 

 zwiększenia wydatków ze środków bieżących  dot. najmu budynku 

dworca PKP w Brzesku; 
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Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka.   

Radny Jarosław Sorys  odniósł się do tematu zabezpieczenia w projekcie 

uchwały kwoty 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem na adaptację  

pomieszczeń z Sali gimnastycznej w SP nr 3 w Brzesku  na dodatkowe 

pomieszczenia  dla potrzeb nowych oddziałów przedszkolnych oraz 

wyjaśnił dlaczego  wstrzymał się od głosu na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Finansowej. Wstrzymał się od głosu ponieważ komisja nie 

miała większości informacji, które dopiero w dniu dzisiejszym na 

posiedzeniu Komisji Oświaty  uzyskaliśmy. Trudno było głosować nad 

czymś gdzie nie do końca zostało to wyjaśnione. Na komisjach wcześniej 

rozmawialiśmy o utworzeniu przedszkola w Jadownikach przy PSP nr 2  o 

rozbudowie przedszkola nr 10 i nr 4, a tutaj otrzymaliśmy tylko same 

liczby. Radny zaznaczył iż to, że jest to szybko robione to wcale nie 

musi być złe   i zgadza się z tym iż w gminie musimy stworzyć nowe 

miejsca dla dzieci przedszkolnych. Teraz po wyjaśnieniach pani 

dyrektor i opinii merytorycznej komisji temat jest bardziej nam znany.  

Na dzień dzisiejszy nikt nie wie jaką kwotą ostateczną ten temat się 

zamknie  bo oprócz sal potrzebny jest jeszcze pion sanitarny, kuchenny 

jak również przeróbki konstrukcyjne wchodzą w ten remont. Na komisji 

finansowej wstrzymał się jednak teraz zagłosuje za bo należy to zrobić 

tylko prosi by na przyszłość wcześniej takie sprawy zgłaszać. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  odniósł się do wypowiedzi radnego Sorysa 

w jaki sposób powyższe  propozycja została zgłoszona i jakie  następnie 

podjęto działania w tym zakresie. Propozycja jest i staramy się znaleźć 

maksymalne rozwiązanie. 

Radny Jarosław Sorys – przypomniał, że budżet gminy nie jest z gumy i 

jeszcze nie tak dawno dyskutowaliśmy nad wnioskiem radnej Kądziołka o 

rozbudowę przedszkola nr 4 i musimy sobie zdawać  sprawę, że w tej 

chwili priorytetem będzie oddział przedszkolny przy SP nr 3. Radni 

winni sobie zdawać sprawę z tego . 

Radny Bogusław Babicz – uzupełnił, nadrzędnym tutaj celem jest fakt 

iż będziemy mieli zagwarantowanych kilkadziesiąt miejsc dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i jest to bardzo ważne. Rozbudowa przedszkola nr 

4 , nawet budowa nowego o czym dyskutujemy często zarówno na komisji 

jak i na sesji również jest ważna. Tutaj chodzi o dostosowanie 

szybkości tych działań i w tym wypadku może być tak, że dostosowanie 

Sali nr 3 może odbyć się szybko i nie dużym kosztem, a zapewni to nam 

dodatkowe miejsca dla dwóch oddziałów i docelowo te dwa oddziały zerowe 

mogą tam funkcjonować. Uważa to za zasadne.       

Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił burmistrz Grzegorz Wawryka. 
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Więcej pytań brak. 

 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXVI/177/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

2) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; 

 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXVI/178/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  12 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących 

Uchwała Nr XXVI/179/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji „Programu 

zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV); 

 

W dyskusji nad projektem uchwały na zapytanie Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Krzysztofa Ojczyka  którego rocznika ur. dziewczynek dot. 

ten projekt, kiedy zostanie podpisany i kiedy wejdzie w życie  
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wyjaśnień udzieliła Skarbnik Celiną łanocha. Program dot. dziewczynek 

które w roku bieżącym 2016 r.  kończą 13 lat, program jest realizowany 

wspólnie z powiatem.   

 

Innych pytań brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  16 za, jednogłośnie przy 16 radnych obecnych 

Uchwała Nr XXVI/180/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

5) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji „Programu 

zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych 

w Małopolsce”; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  nawiązał do uzasadnienia do projektu 

uchwały  dot. wieku dzieci objętych tym programem. Stwierdził, że  

zapisy w uzasadnieniu do projektu nie są nie precyzyjne, poprosił o 

ich wyjaśnienie by później nie było awantur. 

 

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że w załączniku do umowy z 

powiatem jest zapis mówiący o tym iż dot. to dzieci urodzonych w latach 

2013 – 2016. Są to ogólne zasady odgórnie ustalone przez Wojewodę 

Małopolskiego z którymi można się zapoznać na stronie internetowej. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  chodzi o to by zasady były czytelne 

nawet na poziomie gminy. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  17 za, jednogłośnie przy 17 radnych obecnych 

Uchwała Nr XXVI/181/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

 

6) projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na 

Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;  

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 
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Głosowano  18 za – jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

Uchwała Nr XXVI/182/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

7) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzesku; 

pytań brak.  

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  18 za – jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

Uchwała Nr XXVI/183/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów 

poczynionych na działce przez nabywcę; 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zapytał do zapisów zawartych w & 2 

projektu uchwały dot. zaliczenia ceny na potrzeb  nabycia przedmiotowej 

działki, nie rozumie tego zapisu. 

Na zapytanie odpowiedziała Kierownik Renata Pacura – działka jest 

własności gminy, zabudowana budynkiem gospodarczym, który nabywca 

wybudował z własnych środków , a gmina nie ponosiła żadnych nakładów 

z tego tytułu. Dawniej były sytuacje, że na mieniu wiejskim budowano 

budynki mieszkalne lub gospodarcze i jest to tak zwana zaszłość z 

dawnych czasów. Na mieniu wiejskim został wybudowany budynek 

gospodarczy potem to mienie zostało skomunalizowane i na dzień 

dzisiejszy jest taki stan prawny , że działka jest Gminy Brzesko 

natomiast nakłady poniosła osoba fizyczna, która ten budynek 

wybudowała i użytkowała tą działkę. Pani Kierownik przedstawiła 

wartości działki i budynku jw.  

 

Radny Piotr Wyczesany wyjaśnił temat sprzedaży przedmiotowej działki 

ponieważ działka położona jest  w jego sąsiedztwie. 

Po złożonych wyjaśnieniach Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał 

projekt  uchwały  pod głosowanie: 

Głosowano  18 za – jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. 

Uchwała Nr XXVI/184/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 
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9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas 

oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego 

Klubu Sportowego w Brzesku; 

 

W szerokiej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały 

Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do tematu uregulowania kwestii 

użytkowania gruntów i  obiektów OKS w ten sposób by BOSiR zarządzał 

trwale tymi budynkami. Radni omówili temat poniesionych nakładów 

finansowych przez Gminę Brzesko na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego 

w Brzesku , wielkości tych nakładów, czasu zawarcia umowy użyczenia . 

Na zapytania radnych odpowiedzieli Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 

oraz Kierownik Renata Pacura i Inspektor Elżbieta Spyrka . 

  

Po odbytej dyskusji Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował 

wniosek o wprowadzenie zmiany zapisu do projektu uchwały w paragrafie 

pierwszym o treści: 

„ Wyraża się zgodę Burmistrzowi Brzeska na zawarcie na czas oznaczony, 

do dnia 30 czerwca 2017 r. kolejnej umowy użyczenia nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr ewid. działki 1, objętej KW nr 

TR1B/00052064/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, położonej w 

Okocimiu, z przeznaczeniem na działalność statutową dla Okocimskiego 

Klubu Sportowego w Brzesku” by umowa została zawarta na rok wówczas 

będziemy mieli wszystko pod kontrolą. 

 

Radny Bogusław Babicz poparł wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej 

by ten okres ograniczyć do jednego roku tj. do roku 2017. 

 

Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  poddał wniosek pod 

głosowanie: 

 

Wniosek głosowano 10 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących – wniosek został 

przyjęty pozytywnie.  

 

Więcej pytań nie było. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała 

projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go  pod 

głosowanie: 

Głosowano  12 za , 0 przeciw, 6 wstrzymujących  

Uchwała Nr XXVI/185/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 
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10) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

nieruchomości położonej w Brzesku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytała projekt 

uchwały. 

 

W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały Radna Maria Kądziołka 

zapytała w temacie działki nr 1471 wg. mapy ta działka to Ogród 

Jordanowski, czy całą działkę użyczamy Bibiotece ?.  

 

Na zapytanie radnej odpowiedzi udzieliła Kierownik Renata Pacura , 

która wskazała radnym na załączniku graficznym przebieg granic działki 

1471, część tej działki stanowi Ogród Jordanowski. 

 

Radna Maria Kądziołka przypomniała, że radni nie otrzymali kolorowo  

zaznaczonej działki na załączniku graficznym dlatego wnioskuje  

wniesienie poprawki do projektu  należy wpisać ” część działki Nr 

1471”. 

 

W dyskusji radni zapoznali się z oryginałem projektu uchwały gdzie 

zaznaczono kolorem przebieg  działki 1471 własności Gminy Brzesko. 

Nawiązano ponownie do dyskusji w sprawie użyczenia nieruchomości  OKS 

w trwały zarząd OKS od użyczenia Bibliotece części nieruchomości. 

Wyjaśnienia przedstawiła Inspektor Elżbieta Spyrka. 

 

Po szerokich wyjaśnieniach Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał 

projekt uchwały  pod głosowanie: 

Głosowano  19 za – jednogłośnie   

Uchwała Nr XXVI/186/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.) 

 

 

Ad.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Ad.19. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 

Odpowiedział na zgłoszone interpelacje i wnioski dot; 

 odpowiedź radnemu Jarosławowi Sorysowi dot.  umycia elewacji 

budynku Domu Ludowego w Jadownikach - decyzja o terminie 

realizacji wniosku radnego J. Sorysa  zostanie podjęta po 

otrzymaniu ofert – kosztów wykonania czyszczenia elewacji budynku 

DL. 
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 Dot. konserwacji przystanków autobusowych - Gmina stara się na 

bieżąco konserwować i naprawiać przystanki autobusowe , konkretne 

uwagi należy przekazać Panu Kierownikowi Pieli do realizacji. 

 Odpowiedź radnej Ewie Chmielarz i J. Sorys - przy wszystkich 

projektach w ramach budżetu obywatelskiego musimy uzyskać decyzję 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Następnie musi zostać 

wykonana mapa  z uzyskaniem klauzuli w Starostwie Powiatowym  co 

potrwa ok. 1,5 miesiąca. Potem mając mapę do celów projektowych 

musimy zlecić projekt i dopiero  mając projekt wystąpić do 

powiatu. Procedura związana z pozwoleniem na budowę trwa około 2 

miesięcy i prawdopodobnie biorąc pod uwagę powyższe terminy można 

założyć, że realizacja  zadania nastąpi z końcem lata br.  Wynika 

to wszystko właśnie z tych wydłużonych procedur. 

 Odpowiedź radnemu K. Ojczykowi – sprawa montażu lustra na 

skrzyżowaniu ul. Browarna i Wesołej  będzie rozważona i zgłoszona 

do opinii przez Zarząd Inżynierii Ruchu Drogowego. Często takie 

lustra montujemy są  drogie bo koszt takiego lustra to kwota  

1 tysiąca złotych i najczęściej takie lustra po kilku miesiącach 

są dewastowane. 

 Odpowiedź radnemu Bogusławowi Babiczowi -  został przekazany plac 

budowy wybranemu  w drodze przetargu wykonawcy. Termin umowny 

wykonania zadania został ustalony na 30 czerwca br. Ponieważ 

wykonawca zwleka z rozpoczęciem robót  w dniu 23 maja br. zostało 

skierowane do wykonawcy pismo ponaglające w sprawie niezwłocznego 

przystąpienia do robót.   Sprawę będzie nadzorował Pan Kierownik 

Staszczyk. 

 Zmiana organizacji ruchu na ul. Czarnowiejskiej- Polnej- Łąkowej 

została już zlecona firmie  z terminem realizacji do końca 

miesiąca czerwca br. to samo dot. ustawienia tablicy z nazwą 

ulicy Polnej. 

 Odpowiedź radnemu Adamowi Smołucha – w sprawie oznakowania zjazdu 

zjazd z autostrady został w oddany do użytku w ostatnim czasie , 

będziemy się przyglądali tej inwestycji i wszystkie uwagi 

będziemy zgłaszać na bieżąco i jeśli uzyskamy zgodę zarządcy 

drogi to zostanie zamontowany witacz bo to jest główny wjazd do 

Brzeska. 

 W dniu wczorajszym na terenie naszej Gminy wystąpiły obfite opady 

deszczu w wyniku czego na ul. Uczestników Ruchu Oporu  

kanalizacja nie pomieściła nadmiaru wody w wyniku czego zalane 

zostały w centrum piwnice, częściowo zostały podtopione domy. W 

zakresie  kanalizacji na ulicy Uczestników Ruchu Oporu do końca 

września zostanie rozdzielona kanalizacja sanitarna od opadowej 

co znacznie powinno poprawić sytuację, jest w tej chwili 
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ogłaszany przetarg będzie to wykonywał RPWiK. Stworzona musi być 

także koncepcja rozbudowy kanalizacji opadowej od Ogródka 

Jordanowskiego do Uszwicy jednak ze względu na gęstą zabudowę 

może być to zadanie trudne do zrealizowania. W ostatnich latach 

gmina przeznaczyła bardzo dużo środków finansowych na inwestycje 

związane z odwodnieniem terenów – burmistrz podał w których 

sołectwach prowadzone są prace w tym zakresie.  

 Odpowiedź radnemu K. Boguszowi – w sprawie zatrudnienia więźniów 

do prac porządkowych na terenie gminy ,  burmistrz zadeklarował 

zorganizowanie spotkania z sołtysami i przewodniczącymi zarządów 

osiedli omówimy kwestie i jeśli będzie zainteresowanie to taki 

program pilotażowy przyjmiemy. Ponadto burmistrz przedstawił  

informacje z ościennych gmin w temacie organizacji tych prac oraz 

kosztów z tym związanych. 

 Odpowiedź radnemu Adamowi Kwaśniakowi w sprawie znaków na ul. 

Grunwaldzkiej, Matejki oraz w centrum, w tym roku zostaną 

zabezpieczone środki finansowe na wymianę wszystkich 

zniszczonych znaków drogowych.  

 Na zapytanie radnego Krzysztofa Ojczyka  Burmistrz Grzegorz 

Wawryka  odniósł się do tematu realizacji zjazdu docelowego z 

autostrady, przypomniał historie podjętych działań gminy w tym 

zakresie. Dzięki życzliwości naszych przedstawicieli te zadania 

na pewno zostaną zrealizowane. Ponadto Burmistrz  odniósł się do 

zapytania radnego Krzysztofa Ojczyka w temacie zagospodarowania 

wykopaliska piasku na Żabiej Górce oraz składania oświadczeń 

majątkowych przez Prezesów RPWiK w Brzesku. Pismo zostanie 

przedłożone do opinii prawnej radcy prawnego Urzędu Miejskiego w 

Brzesku.   

  Odpowiedź radnemu Marcinowi Ciurejowi – wniosek o obcięcie 

gałęzi został przekazany do zrealizowania przez merytoryczny 

wydział UM. Na ul. Sikorskiego częściowo wykonano uzupełnienie 

kruszywem, wykonano również kratkę ściekową. Remont ul. 

Oświecenia wykonany zostanie przez firmę realizująca 

przedłużenie ul. Jana Pawła II w niedługim czasie. Po ostatnich 

opadach deszczu będzie konieczne ponowne wykonanie remontu i 

wysypanie tłuczniem. W sprawie  skupu złomu na ul. Dworcowej w 

Brzesku  gmina będzie  mogła wystąpić o skomunalizowanie tej 

działki na rzecz Gminy Brzesko. 

  Odpowiedź radnej Ewie Chmielarz w sprawie dot. ulicy Dobrego 

Pasterza w Mokrzyskach , przetarg na to zadanie  mógłby zostać 

już ogłoszony czekamy jednak  na środki finansowe. Mamy tutaj 

dylemat ponieważ  może się okazać, że tych środków w bieżącym 

roku nie będzie i będziemy musieli to zadanie wykonać z własnych 
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środków. Gmina jest  przygotowana do realizacji tego zadania 

jednak dobrze by te środki pozabudżetowe były. 

Radna Ewa Chmielarz zawnioskowała   by remont ulicy Dobrego 

Pasterza w Mokrzyskach został wykonany  ze środków z budżetu 

gminy. 

 

Radny Jarosław Sorys odniósł się do zgłoszonego wniosku w sprawie dot. 

utrzymania i konserwacji przystanków autobusowych oraz odpowiedzi 

Burmistrza. Przystankami zarządza Spółka BZK więc wszystkie  naprawy 

i konserwacje winny zostać wykonane  bez zgłaszania interpelacji. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do odbytej wcześniej dyskusji  

w temacie  doposażenia Jednostek OSP na terenie Gminy Brzesko  ze 

środków budżetu gminy. Gmina zna potrzeby jednostek i stara się 

stwarzać strażakom jak najlepsze warunki do pracy i wyposażenie w 

odpowiedni sprzęt. 

 

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział na zapytanie radnej 

Borowieckiej dot. wykonania dokumentacji technicznej na budowę ulicy 

Elektrycznej w Brzesku. Ustalono przy projektowaniu budżetu na rok 

bieżący, że jeśli będą oszczędności na innych zadaniach to środki 

zostaną przeznaczone na te dodatkowe zadania jednak na dzień 

dzisiejszych tych oszczędności jeszcze nie mamy. Na ulicy Elektrycznej 

musi zostać rozwiązany problem z odprowadzeniem wód opadowych i nie 

można tak na istniejącym stanie położyć asfaltu bo będzie problem z 

wodami. Liczymy na oszczędności jednak brak jest w budżecie 

zaplanowanych dużych zadań z których moglibyśmy pozyskać pewne 

oszczędności.   

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka oraz Kierownik Antoni Staszczyk odnieśli 

się do realizacji zadań przyjętych w ramach budżetu obywatelskiego. 

Procedura realizacji przyjętych zadań została uruchomiona i jest w 

trakcie. 

 

Radny Piotr Wyczesany  w dniu  10 maja br. na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego  ukazało się Obwieszczenie dot. wydania 

postanowienia w sprawie  oddziaływania na środowisko strefy aktywności 

gospodarczej w Buczu – co to oznacza, czy jest to pierwszy krok do 

uzyskania warunków zabudowy na tych terenach, czy objęcie tych terenów 

działalnością rolniczą?.   

 

Kierownik Antoni Staszczyk – temat jest szeroki i czasochłonny, dosyć 

drogi dlatego musi zostać dokładnie przedyskutowany z architektem bo 
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musimy wiedzieć już na początku co nas czeka w przyszłości jakie będą 

efekty, a jakie koszty. 

 

Radny Krzysztof Stępak poruszył temat wymogów powiatu w zakresie 

posiadania prawa własności przy realizowanych inwestycjach. Jak mu 

jest wiadomo projekt  budżetu obywatelskiego na osiedlu Browarna 

zakłada budowę siłowni na terenach należących do Spółdzielni 

Mieszkaniowej, czy dlatego iż nie mamy prawa własności to ten projekt 

może nie zostać zrealizowany?. 

 

Na zapytanie odpowiedział Burmistrz Grzegorz Wawryka – jeszcze w roku 

ubiegłym wystarczyło prawo dysponowania gruntem i uzyskiwaliśmy 

pozwolenie to w tej chwili w wielu przypadkach jest oczekiwanie ze 

strony powiatu, że będziemy właścicielem gruntów. Nie wiadomo, czy 

tutaj nie jest nadinterpretacja ze strony powiatu, rozmawiamy na ten 

temat bo to powoduje wydłużenie inwestycji, a wręcz może się okazać 

iż niektóre inwestycje nie będą mogły zostać wykonane jak np. chodniki. 

 

Ponadto Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział na zapytania radnego 

Sorysa dot. budowy boiska sportowego w Jadownikach. 

W dniu 8 kwietnia br. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego 

o uzyskanie pozwolenia na budowę, które niebawem winno zostać wydane. 

Zaplanowano iż to zadanie będzie realizowane z programu unijnego. 

Wszystkie zadania realizowane programów unijnych opóźniają się , mamy 

środki zarezerwowane w budżecie , jednak gdy są możliwości pozyskania 

tych środków to  takie  wnioski składamy ze świadomością, że musimy 

te zadania dłużej realizować . Gdybyśmy takich wniosków nie składali 

to radni mieliby uzasadnione pretensje iż nie staramy się o środki  

pozabudżetowe i składamy te zadania, które się kwalifikują. 

 

Radny Jarosław Sorys – satysfakcjonuje go iż te zadania są finansowe 

ze środków pozabudżetowych. To nic iż opóźniają się terminy realizacji 

ale najważniejsze, że nie ma problemów lub przeszkód formalnych bo o 

takich nie słyszeliśmy. 

 

Radna Ewa Chmielarz zawnioskowała ponownie o realizacje zadania pn. 

droga Dobrego Pasterza w Mokrzyskach jeszcze w tym roku. 

 

W dalszej dyskusji radni ponownie odnieśli się do wypowiedzi 

przedstawiciela Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku  dot. 

działalności jednostek OSP w Gminie Brzesko , wyposażenia w sprzęt , 

udziału w akcjach ratowniczych oraz zabezpieczenia w budżecie środków 

finansowych na utrzymanie gotowości bojowej Jednostek OSP. Głos w 
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dyskusji zabrali pan Marian Czarnik Komendant Gminny Straży Pożarnych, 

Radna Ewa Chmielarz, radny Stanisław Góra oraz radny Jarosław Sorys.  

 

 

Ad.20. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany odczytał pismo w sprawie: 

 Problemów dot. podłączenia do kanalizacji sanitarnej 

mieszkańca ul. Wiejskiej w Brzesku; 

Do zawartych w piśmie zarzutów odniósł się Naczelnik Bogdan 

Dobranowski. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zaproponował radnym pod rozwagę 

termin 17 czerwca br. na odbycie uroczystej sesji RM w Brzesku na 

której nastąpi wręczenie tytułu honorowego dla Pani Marii Marek    

 

 

Ad.21. Zamknięcie obrad sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzesku  Krzysztof Ojczyk zamknął obrady XXVI sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 1 czerwca 2016 r. na godz.10.00 

Obrady sesji trwały od godz.10.00- 15.50 
 
Pełna  dyskusja radnych w poszczególnych punktach porządku obrad sesji 
znajduje się na płycie CD – która stanowi załącznik i znajduje się w 
aktach Biura Rady Miejskiej. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 
 
 

……………………………………………………………………………  
mgr Krzysztof Ojczyk  

 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Inspektor Marta Kółkowska 
Biuro Rady Miejskiej w Brzesku  
 
……………………………………………………………………………… 


